
Jaarverslag MR Heijenoordschool

Schooljaar 2021 - 2022

Voor je ligt het jaarverslag van schooljaar 2021-2022 van de medezeggenschapsraad (MR) van de
Heijenoordschool. Dit jaarverslag beschrijft de activiteiten van de MR in het betreffende schooljaar en
de ontwikkeling die de MR heeft doorlopen.

De MR wil een actieve bijdrage leveren aan een goede leer- en werkomgeving voor kinderen,
stamgroepleiders en overige medewerkers van de school.

Speerpunten MR
Aan het begin van het schooljaar 2021-2022 zijn in het werkplan van de MR de doelstellingen
opgesteld:

1. belangenbehartiging van kinderen, ouders en stamgroepleiders;
2. een proactieve MR zijn: betrokkenheid bij de besluitvorming en gesprekspartner en klankbord

in het proces richting besluitvorming;
3. goede communicatie met directie;
4. vergroten zichtbaarheid en communicatie met ouders en stamgroepleiders;
5. verbeteren samenwerking met GMR.

Over punten 1 t/m 3 is de MR over het algemeen tevreden.
Punten 4 en 5 behoefden in schooljaar 2021-2022 extra aandacht.

Ook in dit schooljaar zijn er vanwege covid-19 minder ouders in en rondom school geweest. in de
laatste maanden kwam dit weer meer op gang. De communicatie met de achterban (ouders,
teamleden) is verschoven naar volledig online (website en nieuwsbrieven). We hadden twijfels
rondom onze zichtbaarheid en bekendheid. In de loop van het schooljaar is er een verkiezing
gehouden voor de MR-oudergeleding. Het animo om deel te nemen aan de MR was groot (initieel
acht geïnteresseerden en uiteindelijk vijf kandidaten) en ook de opkomst bij de verkiezing was naar
tevredenheid (meer dan 150 uitgebrachte stemmen).
Ook de uitkomst uit de ouderenquête laat zien dat ouders van de Heijenoordschool de MR goed
vinden functioneren. De score valt hoger uit dan in referentiejaar 2019 en ook in vergelijking met de
uitkomsten op andere scholen binnen Flores en scholen landelijk.
Ondanks deze uitkomsten willen we komend schooljaar onze zichtbaarheid en bekendheid vergroten
en staat er ook weer een door de MR te organiseren ouderavond op de planning.

Door de transitiefase van de stichtingen naar Flores was er lange tijd weinig duidelijkheid rondom de
rol en de samenstelling van de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de scholen
behorend bij Flores onderwijs). Op pagina 5 van dit jaarverslag is hierover meer te lezen.



Samenstelling
De MR is in de volgende samenstelling actief geweest in 2021-2022:

naam p/o jaar van aantreden aftreden/herverkiezing
Manna Klaassen p sept 2018 juli 2022*
Lucienne Hendriks p sept 2021 juli 2025
Dennis Besselink p sept 2019 juli 2023
Annemiek de Jong p sept 2020 juli 2024
Bastiaan Buurman o sept 2018 juli 2022
Mark Veldpape o sept 2018 juli 2022
Wouter Beens o sept 2019 juli 2023
Marieke Braakhekke o sept 2019 juli 2023

*Manna Klaassen heeft zich in het voorjaar herkiesbaar gesteld voor de MR - personeelsgeleding
voor een nieuwe periode van 4 jaar. Er waren geen andere gegadigden om haar positie in te vullen.
Zij zal met ingang van schooljaar 2022-2026 opnieuw voor een periode van 4 jaar zitting nemen in de
MR (datum van aftreden is juli 2026).

Eind van schooljaar 2021-2022 hebben we afscheid genomen van Bastiaan Buurman en Mark
Veldpape. We danken beide heren voor hun inzet, tijd en professionaliteit tijdens hun
MR-lidmaatschap.

Per ingang van schooljaar 2022-2023 treden er twee nieuwe ouders tot de oudergeleding toe: Safae
Bouaazi en Nataschenka le Clercq.

Vergaderingen
Voorafgaand aan het schooljaar waren 7 MR-vergaderingen gepland en één door de MR
georganiseerde ouderavond:

Datum Type avond Update ontwikkelteam

Woensdag 22 september 2021 MR vergadering -

Dinsdag 12 oktober 2021 Ouderavond Datum opnieuw vaststellen in
nieuwe kalenderjaar

Maandag 15 november 2021 MR vergadering Rekenen

Donderdag 13 januari 2022 MR vergadering Taal

Woensdag 23 maart 2022 MR vergadering Sociaal - emotioneel

Dinsdag 10 mei 2022 MR vergadering WO

Donderdag 16 juni 2022 Benen op tafel overleg

Dinsdag 5 juli 2022 MR vergadering doornemen MR Jaarverslag



Vanwege covid-19 is de ouderavond rondom het onderwerp Mediawijsheid geannuleerd. Ondanks dat
het onderwerp interessant blijft, hebben we ervoor gekozen om komend jaar een nieuw thema te
selecteren voor de ouderavond. Meer hierover is te lezen op pagina 5 in dit jaarplan.

De vergaderingen in het najaar en het vroege voorjaar zijn, vanwege covid-19, digitaal georganiseerd
via Teams. Gelukkig zijn de overige vergaderingen weer fysiek op school gehouden.

Instemming / vaststelling
Onderwijs jaarplan 2021-2022 vastgesteld in november 2021
Evaluatie ouderbijdrage schooljaar 2020-2021 vastgesteld in september 2021
Begroting 2021-2022 vastgesteld in november 2021
Begroting 2022-2023 ingestemd in december 2021

Onderwerpen
Onderstaand worden de belangrijkste onderwerpen van de MR schooljaar 2021-2022 kort toegelicht.
Onderwerpen die meerdere keren in het jaar terug zijn gekomen op de agenda.

Status updates NPO-gelden en impact covid-19 op het onderwijs
Het is opnieuw een intensief jaar geweest voor het hele team. In het najaar werden de maatregelen
aangescherpt en gingen de scholen een week eerder dicht voor de kerstvakantie.

Judith heeft iedere MR-vergadering een toelichting gegeven op de impact op het team, het onderwijs
in de groepen en de status van de plannen rondom de NPO-gelden (Nationaal Programma
Onderwijs). Onderwerpen die aan bod kwamen:

● Er is een uitgebreid plan gemaakt voor de inzet van de NPO-gelden met nadruk op rekenen,
taal en SEO (sociaal emotionele ontwikkeling).

● De initiële jaarplannen met behulp van de NPO-gelden hebben veelal geen doorgang kunnen
krijgen omdat er vaak sprake was van uitval van stamgroepleiders die niet ingevuld kon
worden vanuit de invalpool. De inzet vanuit de NPO-gelden werd dan doorgeschoven om
voorrang te geven aan goed onderwijs in de stamgroepen.

● Vanuit de MR Heijenoordschool is een brandbrief gestuurd naar het bestuur met betrekking
tot dit onderwerp. Het moet hoger op de agenda komen in de stichting, maar ook hoger op de
agenda in de politiek dat de beschikbaarheid van goede leerkrachten minimaal is; door
covid-19 nog eens extra zichtbaar gemaakt.

● Ouders hebben aangegeven dat het deels wegvallen van de initiële inzet van de NPO-gelden
(rekenen, taal, SEO) niet direct merkbaar is qua ziekteverzuim. Wel valt op dat spanning in de
groepen toeneemt door onzekerheid van de huidige situatie (maatregelen, richtlijnen). Daar
waar nodig is extra aandacht gekomen in de groepen. Voor komend jaar rode draad in
onderwijs met extra aandacht op ‘hoe gaan we met elkaar om’ en leren leren.

● Eind van het kalenderjaar (voor kerst) moest de school eerder sluiten. Ook de maatregelen in
herfst en voorjaar werden aangescherpt. Hier is intensief over vergaderd in MR. Hoe maken
we de adviezen zo goed mogelijk werkbaar voor iedereen (team, ouders, kinderen).



Jaarplan - Meerjarenplannen
Iedere vier jaar wordt door de schooldirectie (in samenwerking met het team) een strategisch vier
jaren onderwijsplan geschreven. Onderdelen die opgenomen worden zijn:
1 – Het beleid ter bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs;
2 – Het onderwijskundig beleid;
3 – Het personeelsbeleid;
De MR heeft instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigen van het onderwijsplan. Het
eerstvolgende vier jaren plan staat in 2025 op de planning.

Binnen dit strategische onderwijsplan stelt de Heijenoordschool ieder jaar een concreet jaarplan op
voor de gedetailleerde uitvoering van het onderwijsplan in het specifieke schooljaar. Het betreft een
uitwerking van het meerjarenplan.

Het jaarplan van 2021-2022 bevatte de volgende belangrijke onderdelen:

- De ontwikkelteams blijven gelijk W.O. cyclus startte het derde jaar.
- Voor Rekenen gestart met Expliciete Directe Instructie gericht op de nieuwe methode ‘Getal

en Ruimte junior’
- Voor Taal wordt er met name ingezet op het schrijven van teksten.
- Er is deels overlap tussen de NPO-plannen en het jaarplan. Met aandacht voor het

wegwerken van achterstanden en extra begeleiding van kinderen.

Begroting
De verwachting is dat, ondanks krimp in Arnhem, de leerlingenaantallen op de Heijenoordschool
ongeveer gelijk zullen blijven de komende jaren. Dit komt deels door het Jenaplan-karakter van de
school waarmee we niet alleen een wijkfunctie vervullen maar ook een regiofunctie. Daarnaast kent
de school de laatste jaren een hoog aantal zij-instromers. Het geld beschikbaar vanuit de
NPO-regeling zal vanaf eind december 2022 omlaag gaan.
Binnen Flores is vastgelegd dat alle scholen een positief saldo van € 8.000,- moeten draaien om
meer financiële ruimte te creëren binnen Flores.
Bij de door het bestuur goedgekeurde begroting is rekening gehouden met bovengenoemde.

Verkeerssituatie rondom school en Tra/Siza
● De communicatie met Siza en gemeente blijft moeizaam verlopen. Dit onderwerp blijft

aandacht vragen van de school. In de eerste schoolweek van het schooljaar is er een actie
gevoerd door de school; wat aandacht in de Gelderlander heeft opgeleverd.

● In het voorjaar is er een actie geweest waarbij politie heeft ‘gepost’ bij school en ouders heeft
aangesproken op rij- en parkeergedrag.

● Plannen worden integraal opgepakt waarbij de hele wijk betrokken moet worden. Er is een
begin gemaakt maar in het voorjaar heeft de gemeente plannen toch weer doorgeschoven
naar een nieuwe contactpersoon; wat vertraging oplevert.

● Eind schooljaar akkoord gekregen voor het maken van een schoolzone vlak voor aanvang
komend schooljaar. School is hier erg blij mee en hoopt dat dit het begin is van een nieuwe
aanpak rondom de verkeerssituatie in de wijk.



Plannen verbouw/nieuwbouw school
● Eind maart is er een eerste gesprek en ‘bezichtiging’ geweest rondom de toekomstige

verbouw/nieuwbouw van de Heijenoordschool.
● Uit dit gesprek en raadpleging informatie collega scholen blijkt dat scholen slechts minimale

invloed hebben op de toekomstige situatie.
● Komend schooljaar komt een vervolg en wordt meer duidelijkheid gegeven over

verbouw/nieuwbouw.

Ouderbijdrage en stichting oudergelden
● Voor het effectiever beheer en de inzichtelijkheid van de oudergelden is een stichting

oudergelden opgericht.  De stichting is gekoppeld aan de MR (oudergeleding). Een
onafhankelijke kascommissie kan toezicht houden op de correcte uitvoering en afhandeling
van de oudergelden.

● Het proces verloopt moeizaam, maar het eind is in zicht. De laatste praktische hobbels
rondom de bankrekening en btw-vrijstelling worden begin komend schooljaar afgerond.

● De MR stelt de vraag of in de toekomst een automatische incasso ingeregeld kan worden met
toestemming van ouders. Met de nieuwe stichting opnieuw oppakken en onderzoeken.

● Afgesproken om begin komend jaar de hoogte van de ouderbijdrage te bespreken in de MR.
Mogelijk moet deze worden bijgesteld.

Ouderavond: Mediawijsheid
De MR van de Heijenoordschool organiseert ieder jaar een thema-avond voor ouders. Tijdens deze
avond staat een actueel thema rondom het onderwijs en welzijn van kinderen centraal. In schooljaar
2020-2021 heeft deze vanwege de aangescherpte richtlijnen rondom covid-19 in het najaar opnieuw
niet kunnen kunnen plaatsvinden. Het geplande onderwerp was: Mediawijsheid. Ondanks het feit dat
dit onderwerp interessant is en blijft, kiest de MR voor komend schooljaar voor een ander thema;
aansluitend op de rode draad in het onderwijs van 2022-2023: hoe kunnen we als ouder bijdragen
aan het welbevinden van onze kinderen in en rondom school (gedrag en omgangsnormen).

Voor dit onderwerp is gekozen om aan te sluiten bij het startthema in het onderwijsprogramma. Na de
verschillende lockdowns is gebleken dat de groepsdynamiek binnen de groepen en de school is
veranderd. Voor een prettig leerklimaat is het belangrijk aandacht te vestigen op hoe we met elkaar
omgaan en hoe we leren leren. Aangezien ouders een essentiële rol spelen in het welbevinden van
hun kinderen thuis en op school wil de MR op dit thema aansluiten via een ouderavond.

Relatie GMR
Lange tijd was er weinig duidelijkheid rondom de rol en de samenstelling van de GMR
(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de scholen behorend bij Flores onderwijs).
De MR van de Heijenoordschool heeft op meerdere momenten en meerder manieren contact
geprobeerd te leggen. Er is voorjaar 2022 een tweede GMR-dag gehouden (de eerste vond voorjaar
2021 digitaal plaats). Er zijn veel afspraken gemaakt over het delen van de GMR-agenda met de
MR’en als ook de mogelijkheid om advies in te winnen van de GMR. Eind van het schooljaar is dit nog
niet in praktijk gebracht door de GMR. We hebben als MR afgesproken dat we de GMR positief
kritisch blijven volgen en benaderen, maar dat er wel verwachtingen liggen rondom de communicatie
vanuit de GMR naar de MR.



MR-lidmaatschap
In dit schooljaar verstreek de zittingstermijn van Manna (PMR) en Mark en Bastiaan (OMR). Manna
heeft zich herkiesbaar gesteld en neemt opnieuw voor een periode van vier jaar zitting in de MR.
Voor de twee vertrekkende ouders is een verkiezing opgezet. Na onderzoek naar de mogelijkheden
en inventarisatie eerdere verkiezingen andere scholen is besloten om de verkiezing via een Poll in
Social Schools te houden. Na een oproep in de nieuwsbrief en een informatieavond over de MR
bleven er vijf kandidaten over die zich in een speciale nieuwsbrief hebben kunnen presenteren. Via
Social Schools zijn de uitnodigingen tot stemmen verstuurd als ook de stemmen zelf verzameld. Na
een paar opstartproblemen verliep de verkiezing goed en efficiënt. Besloten is om het proces in de
toekomst opnieuw digitaal te laten verlopen.

ICT in ons onderwijs
Samen besloten om tweemaal per jaar het onderwerp ICT in het onderwijs op de agenda te zetten.
We vinden het belangrijk dat het onderwerp ook onderdeel wordt van het onderwijs. In covid-19 begin
periode kwam naar voren dat de aanpak van afstandsonderwijs en digitaal werken aandacht vergt.
Daarin zijn stappen gemaakt. De kwaliteitskaart afstandonderwijs is gereed en gedeeld met het team.
Het streven is dat op termijn voor 1 op de 3 leerlingen een chromebook beschikbaar is (begin dit jaar
1 op 5).

Identiteit Jenaplan onderwijs
In het team als ook in de MR is de Jenaplan-identiteit binnen de school aan bod gekomen. Binnen de
groepen ontstaan kleine verschillen. Tijdens de laatste studiedag is dit een van de onderwerpen van
gesprek geweest. Manna en Lucienne gaan komend schooljaar inzetten op het concreet maken van
de visie van de Heijenoordschool op het Jenaplan-onderwijs in concrete acties, uitingen en aanpak.
Judith vertelt bij kennismaking met nieuwe ouders wat Jenaplan voor ouders betekent en welke
betrokkenheid daarbij hoort vanuit ouders. Vanuit de MR vinden we dit ook een belangrijk punt om in
het onderwijs uit te dragen, maar ook naar buiten toe uit te stralen richting ouders. De opkomst bij
tuinwerkdagen, vieringen, georganiseerde stamgroepactiviteiten (zoals naar Sonsbeekpark) en de
zomermarkt is goed geweest; het lijkt erop dat ook de OB-ouders het belang en de waarde van
ouderparticipatie goed inziet. Daarop blijven monitoren komend schooljaar.

Updates vanuit de ontwikkelteams
Gezamenlijk is afgesproken om ook het hart van het onderwijs een structurele plek te bieden in de
MR-vergaderingen. Iedere vergadering wordt er een update gegeven vanuit één van de
ontwikkelteams. In het werkplan, worden de data belegd zodat deze tijdig voorbereid kunnen worden
door de ontwikkelteams. Rekenen, Taal, Sociaal-emotioneel en WO komen aan bod. De besproken
onderwerpen worden vastgelegd in de notulen. Speciale aandacht gaat de komende jaren uit naar
ICT in het onderwijs. Dit onderwerp wordt tweemaal per jaar op de MR agenda besproken en moet
binnen het onderwijs een vaste plek gaan krijgen.

Communicatie MR
Zoals eerder in dit jaarverslag aangegeven wil de MR de communicatie met de achterban
optimaliseren. Dennis is als vaste secretaris aangesteld zodat we eenduidige notulen kunnen
waarborgen. De leesbaarheid van de notulen voor ouders is verbeterd. Er zijn vaste afspraken



gemaakt over hoe, wat en wanneer gecommuniceerd wordt. De agenda wordt uiterlijk 1 week voor de
vergaderingen via de website gecommuniceerd, de notulen uiterlijk 2 weken na afloop.
Afgesproken is om ieder jaar een werkplan op te stellen aan het begin van het schooljaar en een
jaarplan met de evaluatie van de belangrijkste onderwerpen na afloop van het schooljaar.

Appendix - woordenlijst
W.O.: Wereldoriëntatie

SEO: sociaal-emotionele ontwikkeling

Onderwijs jaarplan: Dit is het plan dat de teamleden samen met de directie schrijven om de
inhoudelijke doelen voor het komend schooljaar vast te stellen.

Expliciete directe instructie: Dit is de manier waarop wij onze instructies vormgeven, zodat de
onderwijstaal voor iedereen hetzelfde is.

Ontwikkelteams: Dit zijn de teams die zich richten op een bepaald vakgebied om de
ontwikkeling binnen school een impuls te geven.

NPO gelden: Het geld dat voort komt uit het Nationaal Programma Onderwijs.

PMR: De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad.

OMR: De oudergeleding van de medezeggenschapsraad.


